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Rozwiązanie Stacja 8:

g

Pytanie: Jaki przedmiot ma Arlekin przy sobie?
A (662) Szczoteczkę do zębów B (612) Lusterko
C (690) Telefon komórkowy

Seepark

A,B czy C

Fr ie dh ofstr.

Rada:

N 53° 18._ _ _ E 013° 51.736
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Rozwiązanie Stacja 6:
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Pytanie: Czy znasz obce słowa określające uwypuklenie powierzchni do wewnątrz i na zewnątrz?
A (257) Anonim & synonim
B (833) Hexi & hexa
C (603) Konvex & konkav
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Teraz będzie ciekawie: szyja jak żyrafa albo nogi jak flamingo? To zwierciadle wykrzywia
nas tak, że kiedy nogi, brzuch i głowa są silnie zmniejszone, to inne części wyciągnięte są
do nienaturalnej długości. Części obrazu zwierciadlanego są odwrócone, tak więc widzimy
nogę przy nodze lub głowę przy głowie.
Dlaczego tak jest?
Wykrzywione odbicie lustrzane powstaje na powierzchni lustra z fal przebiegających z góry
w dół. W wyniku tego następuje wielokrotne nawarstwienie się refleksów na lustrach cylindrowych uwypuklonych do wewnątrz i na zewnątrz. W miejscach, w których lustro jest
uwypuklone na zewnątrz powstaje w pionie obraz pogrubiony. W przypadku lustra uwypuklonego do wewnątrz powstaje obraz wydłużony, a przy większej odległości odwrócony.
Wymieszanie tych obu refleksów lustrzanych prowadzi do powstania silnie skrzywionego
odbicia lustrzanego, które zobaczysz, o ile nie oddalisz się nadmiernie od lustra.

oll-

Wieża bramna Środkowa (Mitteltorturm) z XV wieku jest najmłodszą i najpiękniejszą
budowlą w obrębie muru obronnego Prenzlau, o kunsztownym kształcie, zakończoną misterną, ośmiostronną zadaszoną galeryjką z otworami strzelniczymi. Północną dobudówkę
z bramą wzniesiono w 1928 roku. Na szczycie wieży, która notabene posłużyła za wzór dla
obu wieży mostu berlińskiego – Oberbaumbrücke, znajduje się orzeł z kutego żelaza, trzymający w dziobie pewien przedmiot. Zgodnie z legendą jest to „kruk z wieży Mitteltorturm”,
z którym wiąże się następująca interesująca opowieść:
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N 53° 18.766 E 013° 51._ _ _
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Zanim udasz się do następnej stacji, zatrzymaj się na promenadzie nad jeziorem.
Możesz tam przeżyć miłe chwile obserwując np. łabędzie. Łabędź jest w herbie naszego
miasta. Możesz też pobrodzić na boso w źródełku przy Bramie Wodnej (Wasserpforte) (N
53°18.611 / E 013°51.391), odświeżyć się przy fontannie (N 53°18.845 / E 013°51.572) wodą z
jeziora lub poszaleć na pięknym placu zabaw przy promenadzie (N 53°18.463 / E 013°51.563),
podczas gdy twoi rodzice będą odpoczywać przy kawie w kawiarni nad jeziorem ...
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Stacja

Rada:

N 53° 18.503 E 013° 51._ _ _
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Rozwiązanie Stacja 3:

Rozwiązanie Stacja 5:
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Pytanie: Jeżeli wieża południowa ma wysokość 64 metrów, to jak wysoka jest wieża północna?
A(457) 38 metrów
B(261) 68 metrów
C(815) 108 metrów

Pytanie: Nad wejściem głównym dawnej łaźni miejskiej jest umieszczony herb. Jakie
zwierzę rozpoznajerz na nim?
A (688) Orzeł
B (433) Lew
C (469) Niedźwiedź
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Prenzlau było już w średniowieczu miastem zamożnym. Przecinały się tu drogi handlowe
prowadzące we wszystkie kierunki świata, a dzięki rzece Wkrze (Ucker) miasto miało więź
z Morzem Bałtyckim. Jeszcze dzisiaj możesz wybrać się wraz z rodzicami na wycieczkę kajakową do oddalonego o 85 kilometrów miasta Ueckermünde nad Zalewem Szczecińskim.
Kościół św. Marii jest jedną z najbardziej znaczących budowli północnoniemieckiego gotyku
ceglanego z XIII i XIV wieku. Dzięki okazałej fasadzie wschodniej kościół jest jedyną w swoim
rodzaju budowlą gotyku ceglanego. Po zniszczeniach w czasie II wojny światowej obie wieże
kościoła zostały pokryte nowymi dachami dopiero w 1972 roku, przy czym wieży południowej
nie obudowano wysokim na 4 m cokołem. W 1632 roku złożono w wieży północnej zwłoki
króla Szwecji Gustawa II Adolfa, który poległ w wojnie 30-leniej (1618 -1648).
Do izby na wieży prowadzą 234 stopnie . W miesiącach letnich możesz się po nich wspiąć na
szczyty obu wież.
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Żyjący w dawnym Prenzlau właściciel drukarni Louis Vincent (1835–1909)przekazał miastu
Prenzlau pośmiertnie w spadku majątek w wysokości 250.000 marek, z czego 100.000 marek przeznaczone było zgodnie z testamentem na budowę łaźni miejskiej. Łaźnia została
wybudowana w 1916 roku bezpośrednio nad jeziorem Uckersee. W naszych czasach, kiedy
prawie każde mieszkanie ma bieżącą ciepłą i zimną wodę, z budynku korzystają różne instytucje medyczne.

Klasztor dominikanów został założony w 1273 roku.
W 1544 roku klasztor, w dobrym stanie budowlanym, został rozwiązany i spełniał kolejno funkcje
izby szpitalnej, miejskiego przytułku dla biednych,
szpitala i domu opieki dla ludzi starych. Pod koniec
XX wieku klasztor został kompletnie zrekonstruowany. Obecnie jest to centrum kultury oraz siedziba
miejskiego muzeum. Ogród przyklasztorny po wschodniej stronie obsadzono artystycznie zaprojektowanymi kompozycjami z ziół, kwiatów, krzewów
i drzew. W 2012 roku usytuowano pośrodku ogrodu
naturalnej wielkości postać Arlekina, wykonaną z
brązu przez Clausa Lindnera.
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Rozwiązanie Stacja 2:
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Pytanie: Czy wiesz, jak nazywał się Franzuz, który stworzył pismo dla niewiadomych?
A (794) Louis Braille
B (531) Napoléon Bonaparte
C (326) Jeanne d’Arc

Rada:

Jeżeli masz ochotę na przerwę, zatrzymaj się najlepiej na północnym brzegu jeziora na placu zabaw przy dawnym browarze „Brauereispielplatz“ (N 53°18.670 / E
013°51.115). A może masz raczej ochotęna lody lub bułkę z rybą (Fischbrötchen)? Nie ma
problemu, wszystko znajdziesz w pobliżu. A teraz udajemy się do stacji nr 5.

Jeżeli to będzie możliwe, wejdź na
wieżę i podziwiaj piękny widok na Prenzlau z
lotu ptaka!

Ge

Obejrzyj teraz model dotykowy z brązu. Artysta, Egbert Broeken, stworzył model części
miasta Prenzlau rozpoznawalny na dotyk. Umożliwia to osobom z poważnymi wadami
wzroku oraz niwidomym poznanie i doświadczanie miast w dotykowy sposób. Rozpoznać
można w ten sposób wymiary budowli i zebrać różne informacje. Czytanie przy pomocy
rąk? Ludzie, którzy nie widzą, tak właśnie robią.

Przebyłeś już długą trasę.

Rada:

we

2

Przejdź przez ulicę na następnych światłach, żeby dotrzeć do północnego brzegu!
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Stacja

N 53° 18.815 E 013° 51._ _ _

N 53° 18._ _ _ E 013° 51.331

E 013° 51._ _ _
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Rozwiązanie Stacja 1:

Rozwiązanie Stacja 4:

N 53° 18.610
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Rozwiązanie Stacja 7:
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Pytanie: Co trzyma Roland w prawej dłoni?
A (316) Piłkę		
B (135) Łuk
C (540) Miecz
Teraz dopisz liczbę, która jest w nawiasie, do współrzędnych i wprowadź ją do odbiornika –
geocache. Ukaże ci się informacja o kierunku do następnej stacji.

Pytanie: Co trzyma w dziobie „Kruk z wieży Mitteltorturm”?
A (583) Srebrne jajko
B (133) Miedzianą monetę
C (654) Złoty pierścień

Pytanie: Ale co jeszcze znajduje się w wieży?
A(398) Wieża widokowa dla obserwatorów ptaków
B(686) Wieża widokowa dla obserwatorów gwiazd
C(214) Wieża widokowa dla meteorologów

uer

str.

Prenzlau nie jest zbyt dużym miastem, ale posiada kilka szczególnych budowli. Jedną
z nich jest miejski Roland – postać rycerza. Symbolizuje on prawo miasta Prenzlau do
niezależnego prowadzenia handlu. Rolanda ustawiono na rynku (Obermarkt) w 1495 roku.
W 1737 roku silny sztorm strącił postać z cokołu. Szczątki postaci zakopano. Odkryto je
ponownie po wielu latach i zdecydowano się przenieść je do Muzeum Historii i Kultury
w Prenzlau. Może będziesz mieć ochotę wybrać się na wycieczkę do muzeum. Od czerwca
2000 roku nowy, 4,70 m wysoki Roland, znów stoi w Prenzlau. Wykonał go z piaskowca
Toralf Jaekel, rzeźbiarz z Marchii Wkrzańskiej (Uckermark).
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N 53° 18.848		

Wieżę bramną Kamienną „Steintorturm“ wzniesiono w 1306 roku, a w XIV w. podwyższono. Brama właściwa ze wschodniej strony wieży została rozebrana w 1835
roku z powodu postępującego rozpadu. W 1837 roku odbudowano bramę, ale w
1857 roku znów musiano ją rozebrać. Dzisiejsza wieża spełnia różne funkcje:
najchętniej odwiedzają ją turyści, aby podziwiać widok na miasto, ponadto jest
to siedzibą archiwum należącego do Stowarzyszenia Historycznego.

rstr.

		

Założycielowi i pierwszemu władcy miasta Prenzlau o imieniu
Primislav zaginął złoty sygnet. Podejrzenie o kradzież padło na
pachołka. Ten wypierał się jak mógł zarzucanego mu czynu,
ale ponieważ wszystkie okoliczności przemawiały na jego
niekorzyść, strącono go za karę ze szczytu wieży Mitteltorturm. Długi czas potem wybrał się
Primislav na polowanie do lasu niedaleko Prenzlau. Na odpoczynek w porze obiadowej wybrano miejsce , gdzie właśnie wycinano dąb. Kiedy drzewo upadło, odkryto na jego szczycie
gniazdo wron, a w nim ku wielkiemu zdziwieniu obecnych zaginiony sygnet księcia. Książę
był głęboko poruszony tym odkryciem. Po powrocie do Prenzlau rozkazał wykonać z drewna
ściętego dębu postać wrony, którą można obecnie zobaczyć na miejskiej Wieży Środkowej.
			
Źródło: Prenzlauer Stadtlexikon
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Punktem startowym twojej wyprawy odkrywczej jest następująca lokalizacja:

Stacja

str.

Kruk na wieży Mitteltorturm

S ta

L in d e n

A teraz zaczynamy!

Finisz!

Znaleźliście wszystkie odpowiedzi? W takim razie możecie już rozwiązać zagadkę i odnaleźć skrzynkę ze skarbem wpisując odpowiedni kod numeryczny!
Skarb“ znajduje się
pod współrzędnymi 1?: 		

N 53° 18.662 E 013° 51.612

czy pod współrzędnymi 2?:

N 53° 18. 621 E 013° 51.690

Rozwiązania dla współrzędnych 1:
1. C

2. A

3. B

4. B

5. A

6. C

7. A

8. B

5. A

6. C

7. B

8. C

Rozwiązania dla współrzędnych 2:
1. C

2. A

3. B

4. C

Fałszywe współrzędne rozpoznasz po tym, że znajdziesz się przy starym kościele św. Mikołaja
(St. Nikolai Kirche). Znajdziesz tutaj wprawdzie ustawioną na ziemi grupę dzwonów, ale nie jest
to niestety twój wymarzony skarb. Jeżeli odpowiedź jest nieprawidłowa, musisz podać po prostu inne współrzędne! Znalazłeś wreszcie skarb? Otwórz go przy pomocy kodu numerycznego.

Wzór do rozwiązania kodu numerycznego brzmi:

ABC(2xB) A=1 B=2 C=3

Jeżeli konieczny jest wariant trasy bez barier, proponujemy wybrać drogę
przez ulicę Friedhofstraße.

Plac zabaw dla dzieci		

Parking			

Informacja Turystyczna w Prenzlau

Przy pomocy tego kodu
QR uzyskasz bezpośredni dostęp online do polskiej wersji prospektu:

Gratulujemy!
Mamy nadzieję, że poszukiwanie skarbów podobało ci
się. Jeżeli tak, to opowiedz o swojej przygodzie innym
i odwiedź nas wkrótce ponownie. Ale psssst! Kodu
numerycznego nie podawaj oczywiście nikomu. Niech
inni też się dobrze bawią!

Zanim
wyruszysz
!!!

Wskazówk

Kilka zasad istotnych
przy szukaniu „skarbów“:

a:

Najpięk
niejsza
ścieżka
z klasz
toru do
minika
do infor
nów
macji tu
rystycz
poprow
nej
adzi cię
wzdłuż
muru m
iejskieg
o.

ości.
Rozwiązuj zadania w podanej kolejn
dź na przełaj!
Korzystaj ze wskazanych dróg, nie cho
.
Przechodź przez ulice na światłach
ów“.
Nie spiesz się przy szukaniu „skarb
ładnie w
Zbliżając się do celu, rozejrzyj się dok
promieniu 3-4 metrów!
ważnie!
W trakcie poszukiwań postępuj roz
ania roślin,
Nie ma potrzeby deptania czy wyryw
a w ziemi.
przenoszenia kamieni, czy też kopani

nującą wycieczkę
Z odbiornikiem GPS na pasjo rsee
w mieście nad jeziorem Ucke

W
poszukiwaniu
skarbów
w Prenzlau

Słyszałeś już coś o geocachingu?
Geocaching to nowoczesna gra terenowa polegająca na poszukiwaniu skrytek, czyli
skarbów przy pomocy odbiornuka GPS. Odbiornik nawiązuje łączność z satelitami
krążącymi dookoła ziemi i pozwala dokładnie ustalić, gdzie znajdujemy się w danej
chwili na kuli ziemskiej. Miejse to ukazuje się jako punkt w układzie współrzędnych.
Każde miejsce na ziemi posiada swój punkt w układzie współrzędnych. Wprowadzając taki punkt do GPS-a, dotrzesz przy pomocy zamontowanego w nim kompasu
dokładnie do tego punktu.

To się robi tak:
1. Twoi rodzice rezerwują dla ciebie w informacji turystycznej (Stadtinformation)
telefonicznie lub mailem odbiornik GPS. W wyznaczonym terminie przyjdziesz
tam ze swoimi rodzicami i otrzymasz GPS oraz dokładny opis obsługi technicznej i prospekt, w którym znajdziesz informacje potrzebne do szukania skrytek. Po
zakończonej wycieczce odniesiesz GPS z powrotem do informacji. Tam czekają na
ciebie po uprzednim wniesieniu opłaty i pokazaniu skarbów prawdziwa nagroda
i dyplom. Jeżeli biuro byłoby nieczynne, prześlij swój skarb wraz z hasłem i adresem pocztowym do informacji turystycznej lub wrzuć na miejscu do skrzynki,
dzięki czemu weźmiesz udział w rocznej loterii. Prezentem do wygrania jest paczka-niespodzianka.

Ceny
Pół dnia (rezerwacja na 4 godziny w czasie godzin praca biura)

Wypożyczenie odbiornika GPS i pakietu startowego (prospekt & długopis
):		
Optionalnie: mała nagroda i dyplom dla każdego uczestnika po osiągnię
ciu celu:
Przy 4 osobach wyruszających w trasę zalecamy drugi odbiornik GPS.
Opłata za wypożyczenie na ½ dnia bez pakietu startowego: 			
Cały dzień (rezerwacja na 8 godzin w ramach godzin pracy biura)
Opłata za wypożyczenie odbiornika GPS i pakietu startowego (prospekt
& długopis):
Optionalnie: mała nagroda i dyplom dla każdego uczestnika w punkcie
docelowym:
Przy 4 osobach wyruszających w trasę zalecamy drugi GPS.
Wypożyczenie na cały dzień bez pakietu startowego:			
Z własnym GPS-em lub komórką na trasie (w godzinach pracy biura)
mała nagroda i dyplom dla każdego uczestnika w punkcie docelowym:
		

€ 5,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 10,00
€ 2,50
€ 5,00
€ 2,50

rodzice chcieliby jeszcze zwiedzić
Wskazówka:ieTwoi
Histoteż! Aplikacja miejskiego Muzeum
muzeum? Ty pewn
(dla systemu Android)
rii i Kultury w klasztorze dominikanów
średniowiecznych
ie
dzen
umożliwi wam samodzielne zwie
owych.
kwiz
dek
zaga
ie
pomieszczeń i rozwiązan

Historyczne Pren

Lub:
2. Startujesz ze swoją komórką: na stronie www.opencaching.de znajdziesz opis trasy
„Skarby miasta Prenzlau” albo ściągniesz na swój telefon komórkowy prospekt ze strony
www.prenzlau-tourismus.de.
3. Aby móc posługiwać się swoją komórką na trasie, potrzebujesz aplikacji, która umożliwi
ci manualne wprowadzenie współrzędnych. Jest to np. oficjalna aplikacja Geocaching firmy
Groundspeak dla platform iOS i Android.

Rezerwacja | Wypożyczenie | Pytania
W związku z ograniczoną ilością odbiorników GPS dobrze jest dokonać wcześniej telefonicznej lub mailowej rezerwacji. Odbiór i zwrot GPS-ów jest możliwy tylko w godzinach pracy
informacji turystycznej w Prenzlau. Biuro wystawia zabezpieczenie, tzn. kopię urzędowego
dokumentu z adresem wypożyczającego. Wynajmując odbiornik GPS możesz też wpłacić
kaucję w wysokości 100 euro za jedno urządzenie.

zlau

Historia podbojów
, zdrady i kwitnąceg

		
		

		
Lokalizacja		
Kontakt		
		
Godziny otwarcia

Stadtinformation Prenzlau

Informacja Turystyczna w Prenzlau
Marktberg 2, 17291 Prenzlau
Tel. 0 39 84 | 83 39 52
stadtinfo@prenzlau.de | www.prenzlau-tourismus.de

październik - kwiecień
poniedziałek - piątek: 10 – 17
maj - wrzesień
poniedziałek - piątek: 10 – 18

sobota: 10 – 12
sobota i niedziela: 10 – 13

		

W poszukiwaniu
skarbów w Prenzlau

Nasza trasa geocachingowa jest dość długa. Poprowadzi cię ona do 8 zabytków naszego miasta. W ostatnim punkcie twojej wyprawy odkrywczej czeka na ciebie skarb.
Najpierw jednak musisz rozwiązać zawiłe zadania, a po wprowadzeniu do odbiornika GPS lub telefonu komórkowego współrzędnych, znajdziesz poszczególne skrytki,
które krok po kroku doprowadzą cię do celu. Wszystkie poprawne rozwiązania są
współrzędnymi docelowymi, które ujawnią kod numeryczny, a tym samym skarb.
Wyprawa trwa około 1 godziny, ale możesz samodzielnie zdecydować o podziale czasu przeznaczonego na poszukiwanie skrytek i zrobić sobie przerwę na smakowity
obiad, pójść na pyszne lody lub pospacerować z przyjaciółmi czy rodziną nad naszym
pięknym jeziorem. Nakarm przy okazji łabędzie. Życzymy ci dobrej
zabawy przy poszukiwaniu skarbów.

Polub
Prenzlau
!!!

o handlu
Ślady osadnictwa
w Prenzlau liczą so
bie tysiące lat.
Dzisiajsze Prenzla
u jest miastem no
woczesnym.
Najstarsze inform
acje o Prenzlau po
chodzą z dokumentów z 1187
roku. Nazwa miast
a ma pochodzenie słowiański
e i oznacza „osadę
mężczyzny o
imieniu Przemys
ła
w
”.
Świadkami wieko
wej historii są
znal
terenu całego śr
ódmieścia. Na ty eziska z
m obszarze
można odnaleźć
ślad
do młodszej epok y plemion słowiańskich aż
i
kamienna ma sw kamienia łupanego. Epoka
ój początek 3 mili
ony lat temu.
Ówcześni ludzie
używali głównie
kamieni jako
narzędzi, stąd te
ż pochodzi nazw
a tego okresu. Takie archeo
logiczne znalezis
ka ja
i siekiery z kamie
nia, sztylety i noże k topory
nia dostarczają na
z
m informacji o ro krzemieln
dowcach zwierząt
ikach i hoz tego okresu. Wsz
leziska możesz ob
ystkie znaejrzeć w naszym
re
Muzeum Historii
i Kultury w dawny gionalnym
m klasztorze
dom
Najchętniej zasied inikanów.
lanym obszarem
by
brzeg jeziora Uck
ersee, gdyż tam by ł północny
ł gród. Obecnia jest w tym m
iejscu duży, ładn
y
plac zabaw,
zwany placem za
ba
w
pr
zy
br
ow
arze.
W 1234 roku ksią
żę B
wa miejskie. W ty arnim I nadał Prenzlau pram miejscu krzyżo
wały się dwie
znaczące drogi
handlowe. Miast
o
miało swój
gród, rynek, własn
ą mennicę i gosp
Miasto liczyło wów
odę.
cz
leżało do 50 najw as 5000 mieszkańców i naiększych miast Św
iętego Cesarstwa Rzymskie
go Narodu Niemie
ckiego.

